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Forord 
I mange år har Rigét udviklet ledere gennem netværk. Vi har været - og er stadig - en del af rigtigt 

mange lederes hverdag. Det giver os et stort og værdifuldt indblik i, hvad der optager lederne. 

 

Hvis vi ser tilbage på de sidste par år, så er der områder, som gentager sig og opstår hyppigere. 

Ledernes bekymringer og nysgerrighed på, hvad der skal ske med lederskabet i fremtiden - det optager 

mange. Vi arbejder med personlige cases, hvor dilemmaet er, hvordan man fastholder egen 

ledelsesværdi og energi til at skabe resultater sammen med andre mennesker - også i fremtiden. 

 

Rigét ønsker sammen med lederne at blive mere bevidste om, hvilke forandringer, krav og muligheder 

der vil være i fremtiden. 

 

Rigét har derfor sat sig for at undersøge dette nærmere. Vi har interviewet, faciliteret, læst, undersøgt, 

udvalgt og vurderet en stor mængde input og sammensat en rapport, hvis formål er at afdække 

spørgsmålet om, hvordan omridset af fremtidens leder ser ud. 

 

Stor tak til alle jer, der har været med til at gøre denne rapport mulig! 

 

God læselyst til jer som har interesse i at dykke længere ned i dette spændende emne ved at læse 

rapporten.  

 

Hvis der dukker ting op, som I er nysgerrige på at få uddybet eller har kommentarer til, så hold jer ikke 

tilbage med at tage fat i Heidi eller Peter.     

 

 

   
 

Chefkonsulent   CEO 

Heidi Nyby   Peter Balstrup 

22 96 39 63   26 11 17 11 

hn@rigetnet.dk   pb@rigetnet.dk  
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Formål  
Hovedformålet med rapporten er at undersøge fremtidige succeskriterier for ledere. Ca. 80% af Rigét 

Netværks medlemmer er ledere, og Rigét Netværks formål er netop at skabe værdi og meningsfuldhed 

for ledere.  

 

Vi oplever en stigende nysgerrighed og bekymring fra ledere. Der er fokus på spørgsmål som: Hvad er det, 

der kendetegner en leder, som har succes i fremtiden? Hvad skal jeg konkret gøre for at holde mig i 

”form” som leder? Hvad er det for en virkelighed, jeg skal navigere i, og hvilken diversitetsdimension skal 

jeg kunne håndtere? 

 

Vi oplever også, at de dilemmaer med personlige indgangsvinkler som vi arbejder med i 

netværksgrupperne, ofte er funderet i nogle af de forandringer, som der sker netop nu, og som lederen 

ikke nødvendigvis føler sig klædt på til. 

 

Den hastighed, som forandringer dukker op med, er stigende. Antallet, eller mængden af forandringer 

som lederne skal kunne håndtere, er større. Det er blot en konstatering, og vi forventer bestemt, at 

forandringer vil blive betragtet som helt normalt fremadrettet. 

 

 
 

 

Rigét Netværk vil derfor sammen med eksperter undersøge, hvad forventningerne er til fremtiden. Vi vil 

i rapporten komme ind på perspektiver funderet i globale spørgsmål, virksomhedskonstruktioner, 

ledelses- og samarbejdsmodeller og fremtidens medarbejdere. Rapporten afdækker derfor fremtidens 

leder gennem 4 hovedafsnit: 

  

1. Hvordan påvirkes virksomhederne i fremtiden? 

2. Organisering & værdiskabelsesprocesser 

3. Strategi, virksomhedsledelse & forretningsledelse 

4. Fremtidens leder & ledelse af mennesker 
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Evidens og datagrundlag 

Vi har valgt at undersøge emnet ”fremtidens leder” fra mange vinkler. I det følgende er beskrevet, 

hvordan input til denne rapport er opstået. Vi har siden august 2018 arbejdet med forskellig 

dataindsamling, observationsdokumentation og faciliteringer omkring emnet. Rapporten er et resultat 

af indsamling af data fra mange steder, som i det følgende beskrives. 

Input fra faciliterede processer i udvalgte ledelsesnetværk har bidraget betydeligt til rapporten. En 

kvalitativ spørgeskemaundersøgelse er desuden distribueret til samtlige medlemmer af Rigét Netværk. 

Besvarelserne er efterfølgende gennemarbejdet og har bidraget til rapporten. 

Input kommer desuden fra 2 faciliterede Advisory Board møder (d. 26. november 2018 & d. 23. januar 

2019). Deltagerne ved disse mødedage var medlemmer af Rigét Advisory Board, som alle er udvalgte 

ledelseseksperter, og som alle på en eller anden måde har en indgangsvinkel til og ekspertise inden for 

temaet ”fremtidens leder”. 

Præsentationer og oplæg udarbejdet af medlemmer ved Rigét Advisory Board møderne udgør en stor 

del af materialet, der danner grundlag for rapporten. Derudover er noter fra de mange diskussioner og 

debatter blandt ledelseseksperterne på Advisory Board møderne også en del af grundlaget. 

Statements udarbejdet af de enkelte Advisory Board deltagere er også medtaget. Disse statements er 

placeret i de emneafsnit, som de respektive er relevante for. 

Videointerviews af udvalgte ledelseseksperter fra Advisory Boardet er ligeledes en del af rapporten. 

Artikler og synspunkter, som har med emnet at gøre, er desuden gennemgået, og kan have givet input 

til inspiration til denne rapport.     

 

Rigét Advisory Board 

Rigét Netværk har skabt et helt nyt Advisory Board, som skulle deltage i Rigét Netværks arbejde med at 

undersøge, hvem fremtidens leder egentlig er. Advisory Boardet har gennem en møderække i nov. 

2018 – jan. 2019 arbejdet hen imod at afdække de forventninger, der er til fremtidens ledelse. Rigét 

Advisory Board består af 15 særligt udvalgte eksperter i ledelse. Denne rapport byder på highlights fra 

nogle af de spændende snakke ved møderne i Rigét Advisory Board samt på individuelle statements fra 

medlemmerne af Rigét Advisory Board. Mød medlemmerne af Riget Advisory Board her: 
 

Lasse Dalsgaard, Country Business Director, Robert Bosch  

Lasse har mere end 20 års ledelseserfaring af organisationer. Tung salgs- og marketingbaggrund inden 

for byggebranchen. Og har også her oplevet, at verden ændrer sig: digitalisering, forbrugerne har mere 

magt og et hurtigt skiftende marked. Hos Robert Bosch arbejdes derfor nu med at omstille organisationen 

for at sikre en mere agil markedstilgang og med ”user experience design” i fokus. 
 

Claus Laigaard, CEO, Laigaard & Partners  

Claus har 23 års erfaring i Executive Search og konsulentbranchen, hvor han har gjort sig erfaringer med 

hvilke direktør- og lederprofiler, der havde succes, og hvilke der nu har succes.   

Han er særligt passioneret omkring udvikling af morgendagens ledere og organisationer, og har med det 

fokus udviklet ”Fishbowl Philosophy”, som er en ny og anderledes måde at tænke organisation, ledelse 

og måden at arbejde på.   
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Steen Lindby, Vice President Group R&D, Rockwool International  

Steen har mange års erfaring med ledelse af spændende nytænkende innovation, udvikling og 

forandringer i større internationale virksomheder, altid med udgangspunkt i sociale kompetencer og 

relationer. 

 

Christian Frimundt Petersen, Director, QC Biopharm, Novo Nordisk 

Christian har arbejdet med ledelse indenfor pharmaindustrien i mere end 17 år. Erfaringerne dækker 

store dele af pharma-forsyningskæden fra R&D over CMC til Product Supply. Christian har derfor 

erfaringer med en bred vifte af medarbejdergrupper og problemstillinger. Løbende forandringer har været 

et gennemgående tema i lederkarrieren. Det har givet opmærksomhed på udvikling af den enkelte med 

fokus på at fremstå attraktiv for morgendagens udfordringer og være rustet til fremtidige muligheder. 

Ledelse af yngre medarbejdere har styrket indsigten omkring forskellighederne mellem generationer, 

samt de muligheder det giver en organisation og arbejdsplads. 

 

Tine Arentsen Willumsen, CEO, Above & Beyond  

Tine Arentsen Willumsen er ejer og CEO hos Above & Beyond Group samt stifter af The Danish Diversity 

Council. Herunder har hun skabt The Advanced Leadership Program for Women med ledende 

internationale universitetsprofessorer i partnerskab med Financial Times IE Business School CLA. Hun 

står yderligere bag den årlige Womenomics Nordic Business Conference og har i 5 år givet Womenomics 

Awards til rollemodeller. I maj 2018 skrev Tine Arentsen Willumsen sin første bog:” Womenomics - Gender 

Diversity and the Rise of Female Driven Growth Potential”. 

 

Karen Hoby Skanning, Konsulent, Cphbusiness 

Karen arbejder som Senior Konsulent hos Copenhagen Business Academy og er desuden tilknyttet CBS 

som ekstern lektor. Karen underviser inden for ledelse, forandringskommunikation og interkulturel 

forståelse. Hun samarbejder med virksomheder om udvikling af træningsforløb i kommunikation og kultur 

for fremtidens ledere. Karen er desuden tilknyttet udviklings- og forskningsprojekter om fremtidens 

ledelse på Cphbusiness.  

 

Nils Elmark, Consulting futurist, Incepcion 

Nils Elmark er fremtidsforsker, Consulting futurist og CEO i Incepcion Ltd., som han etablerede i London 

for 8 år siden. Virksomheden identificerer internationale forretningstendenser, udarbejder strategiske 

fremtidsscenarier og hjælper organisationer til at afdække nye vækstområder. Incepcion har et strategi-

laboratorium midt i London. Nils Elmark er desuden skribent og foredragsholder og taler om fremtidens 

nye muligheder. 

 

Lars Engelbrecht, Partner, Genux Executive  

Lars Engelbrecht har arbejdet med udvikling af ledere i over 20 år – dels som HR-direktør i Pharma og 

dels som ledelseskonsulent. Lars var for 10 år siden med til at starte konsulentvirksomheden Genux 

Executive, som fokuserer på ledelsesudvikling og rekruttering. Lars’ fokus er på coaching og sparring med 

ledere om de udfordringer, de står overfor – samt på lederes karriereudvikling både når de er i job, og 

når de er imellem job. I executive outplacement processer fungerer Lars som sparringspartner for opsagte 

ledere og bistår med at identificere forskellige karriereretninger på kort og på længere sigt. Herudover 

hjælper han med at planlægge og gennemføre den optimale jobsøgning. Lars har i sin karriere arbejdet 

globalt, og derfor er kulturelle forskelle i ledelsesstil også et af Lars” interesseområder. 

 

Michael Marinelli, Afdelingsdirektør, Nykredit 

Michael har 19 års ledererfaring i den finansielle sektor, hvor han har arbejdet med direkte ledelse, 

ledelse gennem andre ledere samt stor diversitet i medarbejderprofiler. Michael har arbejdet med 

strategi- og forretningsudvikling samt udviklet og forankret lederudviklingsprogrammer. Michaels 

lidenskab indenfor ledelse er de psykologiske aspekter, forandringsledelse, samt hvordan lederen er den 

afgørende faktor for at skabe helhjertet motivation og passion i organisationen, teamet og hos den 

enkelte. 

Annette Dahl, Adm. Direktør, C3 Consulting  
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Annette er Adm. direktør og cheftræner i kulturtræningsvirksomheden C3 Consulting, som hun selv 

grundlagde i 2006. Annette er ekspert i global ledelse og har 10+ års erfaring med at træne ledere på 

alle niveauer fra Danmarks største virksomheder i at lede, kommunikere og samarbejde globalt. Annette 

omsætter forskningsresultater til hands-on kulturtræning og udvikler konstant sin ledertræning, senest 

med fokus på distanceledelse og på sammenkoblingen mellem global ledelse og hjernebaseret ledelse. 

 

Anne Skare Nielsen, Chief Futurist, Future Navigator 

Anne er fremtidsforsker og grundlægger af virksomheden Future Navigator. Med sin store interesse og 

viden indenfor radikal forandring og transformation af tankegang, er hun en populær foredragsholder, og 

er ofte benyttet som fremtidsforsker og ekspert i medierne. Anne er uddannet biolog og kandidat i 

statskundskab, har været medlem af Etisk Råd og er medforfatter på en lang række bøger. 

 

Niels Ralund, Adm. Direktør, FDIH 

Efter 31 år som selvstændig med fokus på IT-udvikling og e-handel trådte Niels Ralund i efteråret 2015 

til som direktør for FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel. Her har han markeret såvel FDIH som sig 

selv som en tydelig stemme for fair og forståelige vilkår for danske e-handelsvirksomheder. Niels” 

LinkedIn-profil med markante kommentarer følges af mange.  

 

Christian Ørsted, Ledelsesrådgiver, Keynote Speaker, Forfatter 

Christian er forfatter til bestsellerbøgerne ”Livsfarlig ledelse” og ”E-business – digitale 

forretningsstrategier”. Christian har i 20 år undervist ledere og rådgivet en lang række danske og 

internationale virksomheder. Christian er desuden kendt som ledelsesekspert fra bl.a. DR2 Deadline, 

Aftenshowet og Dagbladet Børsen. 

 

Line Lyst, Group Director, Head of Innovation, Rambøll 

Med speciale i at lede digital innovation i store virksomheder, står Line i spidsen for at accelerere 

innovation og skabe nye forretningsmuligheder i Rambøll. Ved at sætte strategisk retning for innovation 

og anvende tilgangen til at innovere fra start-up miljøet med idé sprints og hurtige eksperimenter, er 

Rambøll allerede i gang med at lancere de første nye løsninger til kunder i US og England. Line er desuden 

rådgivende bestyrelsesmedlem for en start-up virksomhed og holder jævnligt foredrag om innovation 

både i Danmark og udlandet. 

 

Thomas Kongstad Petersen, Vice President, Leo Pharma 

Thomas har gennem sin karriere beskæftiget sig med forskning og udvikling af nye lægemidler. I de 

seneste 15 år som leder af højt specialiserede forskere og funktionsområder fra tidlig forskning til sen 

udvikling. Har ledelsesmæssigt ansvar for en global organisation med medarbejdere i mere end 10 lande. 

Engageret i en række offentlige-private samarbejder omkring at gøre Danmark til førende Life Science 

nation. Ledelse med fokus på innovation, globalisering, organisation og samarbejde på tværs af kulturer. 

Er desuden bestyrelsesformand i Trial Nation, formand for Life Science Udvalget i Healthcare DENMARK, 

bestyrelsesmedlem i Lægemiddelindustriforeningen, medlem af Vækstteamet for Life Science samt 

bestyrelsesformand for Journal of Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. 

 

Introduktion til medlemsundersøgelse 

For at kunne undersøge ledernes egne forventninger til ”fremtidens leder”, har Rigét Netværk lavet en 

spørgeskemaundersøgelse blandt alle ledere, som er medlem af et Rigét Netværk. Der er udarbejdet et 

spørgeskema med i alt 24 spørgsmål. Applikationen SurveyMonkey er det strukturelle udgangspunkt, 

som har samlet spørgsmålene og visualiseret resultaterne. 

Da der også har været mulighed for at notere personlige kommenter i tilføjelse til spørgsmålene, indgår 

disse kommentarer naturligvis også i arbejdet med rapporten.  

Udvalgte grafer med svar fra spørgeskemaundersøgelsen illustrerer i det følgende konklusionerne på de 

4 hovedområder i rapporten. Grafer, som illustrerer svar på alle spørgsmål i spørgeskemaet, kan 

desuden ses i vedlagte bilag.  
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Del 1: Hvordan påvirkes virksomhederne i fremtiden 

 

Introduktion til afsnittet 

Dette afsnit vil beskrive forventninger til den globale verdens udvikling, og hvorledes virksomhederne og 

lederne deraf påvirkes. 

 

Verden forandres, og det vil den fortsætte med. Derfor har både Rigét Advisory Board og Rigéts 

medlemmer kigget på udfordringer som: Hvad forventer vi af forandringer på makro niveau? Hvordan vil 

virksomheder opstå, og hvor længe vil de fungere? Hvordan samarbejder virksomhederne med 

hinanden? Hvilke kompetencer efterspørges? Skal bevægelserne reguleres eller flyde frit? Hvor er 

arbejdspladsen reelt i fremtiden?  

 

Highlights fra Rigét Advisory Board møder 

Møderne i Rigét Advisory Board førte til mange spændende indspark omkring, hvordan virksomhederne 

vil påvirkes i fremtiden. Der var bl.a. fokus på, at fremtiden byder på en hyper kompleks verden, som 

kontinuerligt forandrer sig. Universet ekspanderer ganske vist, men verden bliver mindre for både 

virksomheder, kunder, medarbejdere og ledere. Værdier vil opstå globalt uanset hvor. Værdier kan 

f.eks. være ressourcer, markeder, kompetencer. Alliancer kan opstå i behovsdrevet kontekst, 

uforudsigeligt og tilfældigt. 

 

Fremtiden byder også på multiglobale folkevandringer mod gunstige livsbetingelser og folkevandringer 

væk fra ugunstige betingelser. 

 

Der kan være større fokus på frygt medført af ustabilitet og flere globale konflikter. Den nuværende 

handelskrig mellem US og Kina og Brexit udfordringerne er gode eksempler på dette. 

 

Diversitet var et gennemgående begreb og tilbagevendende ord ved Advisory Board møderne. Der var 

enighed om fremtidig fokus på diversitet uden begrænsning i alle aspekter: kulturel diversitet, diversitet 

i personprofiltyper, køn, systemer, metoder, værktøjer og lovgivning osv. Behovet for og forventningen til 

øget diversitet i virksomhedens organisation vil udfordre lederne, og nye ledelsesværktøjer bliver vigtige 

at kunne mestre for at kunne lede teams med stor diversitet.    

 

En interessant note i diversitetssnakken var, at diversiteten i medarbejdersammensætningen i 

fremtiden forventes at blive stor, men alligevel taltes der fortsat om en udfordrende generationskløft. 

Primært grundet den aldrende befolkning og nogle antalsmæssigt vigende årgange. 

 

Klima, miljø og bæredygtighed bliver også et afgørende samarbejdspunkt. Det bliver også en ”driver” i 

det rent profit maximerende perspektiv for virksomhederne. Det forventes, at bæredygtighed bliver en 

selvfølgelighed, og at alt ikke-bæredygtigt bliver dyrere at benytte. Begrebet cirkulær økonomi vil derfor 

også blive en afgørende faktor i den fremtidige udvikling. 
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Hvad er god ledelse i en hyper kompleks fremtid?   

 

 

(Video - Klik på billedet i elektronisk udgave af rapporten) 

 

Hvad er god ledelse i den hyper komplekse fremtid, som er beskrevet i ovenstående afsnit? 

Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen er medlem af Rigét Advisory Board, og hun giver et godt bud i 

denne video fra et af Advisory Board møderne: 

• Verden bliver mere hyper kompleks og mere hyper forbundet. Kompleksiteten vil overhale den 

menneskelige intelligens. Og fremtidens leder skal være opmærksom på, at det kan virke 

overvældende. Husk derfor også fokus på positive muligheder og skab vide beslutningsrum til 

dine medarbejdere for at sikre motivation. 

• Fremtidens leder må erkende, at det er slut med selv at være eksperten på ét område. 

• Lederen kan ikke alene: Sørg derfor selv for at være hyper forbundet med dem, som kan hjælpe 

dit projekt eller vision på vej. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aPv32Nd3MnM&t=19s
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Innovationens muligheder i en hyper global verden? 

 

 
 

(Video - Klik på billedet i elektronisk udgave af rapporten) 

 

Innovation er i fokus nu, og spørgeskemaundersøgelsen blandt Rigét Netværks medlemmer bekræfter 

også, at fokus på innovation fylder meget hos lederne. Men bør fremtidens ledere gå fra det store fokus 

på innovation til fokus på kreation i stedet? Nils Elmark, Fremtidsforsker og CEO i Incepcion er medlem 

af Rigét Advisory Board, og han giver et godt svar i denne video fra et af Advisory Board møderne: 

 

• Fremtiden er i et ekspanderende univers. Digitaliseringens nye muligheder vil tillade 

virksomheder at gå fra at innovere til at kunne kreere langt hurtigere end tidligere muligt. 

• Fremtidens ledere skal derfor have ambitioner så store, at de kan følge med den meget hurtige 

udvikling. Ledere skal derfor ikke længere blot være gode til effektivisering, men i stedet være 

rigtig gode til at kunne arbejde med kreativitet. Altså at gå fra et ledelsesmæssigt fokus på 

innovation af det eksisterende til i stedet at have stort ledelsesmæssigt fokus på kreation af 

noget helt nyt, som slet ikke er set endnu. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NKWWFjV0MVU
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Fremtidens leder har brug for stærke globale kompetencer 

Globalisering sætter allerede i dag helt nye rammer for, hvad god ledelse er, og netop stærke globale 

lederkompetencer vil være helt afgørende at have for fremtidens leder i fremtidens virksomheder.  

Ledelse af medarbejdere fra forskellige kulturbaggrunde, distanceledelse af globale teams, samarbejde 

med kunder, leverandører og lederkolleger verden over, øget konkurrence fra virksomheder på de nye 

vækstmarkeder. Det er bare nogle af de udfordringer, som fremtidens leder står overfor. Og for den 

dygtige globale leder handler det ikke kun om at håndtere udfordringerne men om at få det fulde udbytte 

af de mange muligheder, som globaliseringen også rummer.  

Så hvad vil det sige at have stærke globale lederkompetencer?  

Det kommer jeg med mit bud på, baseret på min erfaring som adm. direktør og cheftræner i C3 

Consulting, hvor vi siden 2006 har trænet ledere på alle niveauer fra Danmarks største virksomheder i 

at lede, kommunikere og samarbejde globalt.  

En skarp kulturel selvforståelse er fundamentet for at du som leder i det globale felt kan finde frem til de 

vigtigste forskelle mellem din egen og andre kulturer og lære at håndtere dem konstruktivt. Derfor bør du 

starte med at udforske din egen kulturelle bagage, og alt det du selv tager for givet – dine "kulturelle blind 

spots" – som nemt kan lede til misforståelser, hvis du ikke er opmærksom på dem. Spørg dig selv, hvad 

I anser for typisk og normalt, når I fx kommunikerer, holder møder eller træffer beslutninger i jeres egen 

organisation.  

Kulturelle forskelligheder skal mødes med nysgerrighed og lærende tilgang 

Når du så oplever helt nye måder at gøre tingene på, der måske virker mærkelige, så er det vigtigt at 

møde de kulturelle forskelle med nysgerrighed, åbenhed og en undersøgende og lærende tilgang. Den 

dygtige globale leder gør det til en vane at stille nysgerrige og undersøgende spørgsmål til, hvorfor globale 

kolleger eller samarbejdspartnere måske gør tingene helt anderledes, end han/hun selv er vant til. 

Hvordan giver det mening for dem? Hvilke værdier ligger der bag deres måde at handle på? Og kan du 

måske selv drage nytte af at gøre tingene på en anden måde, end du plejer? 

Fremtidens dygtige globale leder 

Det fører os til endnu en række kompetencer, der karakteriserer fremtidens dygtige globale leder, nemlig 

personligt mod, fleksibilitet og mental smidighed. Du skal turde udforske de forskelle, der er i dit team 

eller organisation – ikke kun forskelle i national kultur, men også i fx etnicitet, alder, køn, faglig baggrund 

– og bringe dem aktivt i spil til at skabe innovation og vækst. Du skal kunne justere din egen lederstil, 

når der er behov for det, hvilket der tit vil være, når du som "klassisk dansk leder" skal lede medarbejdere 

med mange forskellige kulturbaggrunde i fremtiden. Og du skal kunne håndtere de hurtige forandringer 

og den kompleksitet, der præger det globale felt. 

Globalisering: Danske ledere kan have en tendens til et kulturelt blind spot i forhold til selvfølgeligheder 

mht. ledelse og motivation, og det kan netop være en svaghed for danske ledere i den globale fremtid, 

som venter dem. 

Anette Dahl, Adm. direktør, C3 Consulting 
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Fremtidens arbejdssted og tid – Medlemsundersøgelsens svar 

Medlemsundersøgelsen blandt Rigét Netværks medlemmer som alle er ledere viste, at disse ledere er 

helt enige i Advisory Boardets tanker om, at verden i den grad forandrer sig, og at det også får 

indflydelse på, hvor og hvornår arbejdet udføres i fremtiden. 

 

 

 

Sammenfatninger af emnet: Hvordan påvirkes virksomhederne i fremtiden? 

Umiddelbart er viden om den fremtidige udvikling i det globale virksomhedssystem kendetegnet ved en 

stor usikkerhed, uvidenhed, uerfarenhed og brug for fakta og data. Denne usikkerhed anses for at være 

forventet, da man ikke kan forudsige udviklingen med større sandsynlighed, end hvad der tror og 

forventes.  

De fleste synspunkter er funderet i den udvikling, som virksomhederne og lederne har erfaring med, og 

som er i udvikling netop nu.   

Det forventes, at virksomheder popper op og lukkes ned hurtigere og generelt har kortere levetider. 

Virksomheder etableres, hvor der er grobund for en eller anden form for værdi, det kan være en 

kompetence/ressourcemæssig skabelsesværdi eller i en markedsmæssig gunstig efterspørgsels- 

kontekst. 

  

Fast arbejdstid (F.eks. 8 - 16)

Fast arbejdssted (jobbet udføres f.eks. på kontoret)

Timeantal / forbrug noteres

Ansat til fast timeantal (F.eks. 37 timer)

Tydelig opdeling af arbejdsliv og privatliv

Timeantal / forbrug noteres ikke

Ikke fast arbejdstid

Utydelige grænser mellem arbejdsliv og privatliv

Fleksibelt timeantal

Udefineret arbejdssted (jobbet udføres hvor som helst)

1,38%

4,61%

10,14%

10,14%

11,06%

12,90%

35,48%

47,93%

53,00%

64,98%

Fremtidens arbejdstid & sted 

(sæt max 3 krydser)
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Del 2: Organisering & værdiskabelsesprocesser 

 

Introduktion til afsnittet 

Dette afsnit ser nærmere på forventninger til organiseringer i fremtidens virksomheder. Ligeledes 

beskrives forventninger til ansættelses- og samarbejdsmodeller i fremtiden. 

Fremtidens ansættelsesform – Medlemsundersøgelsens svar 

 

 

 

Virksomhedernes organisering i fremtiden – Medlemsundersøgelsens svar 

 

 

 

 

  

Partnerskaber

Freelancere

Eksterne konsulenter

Fastansættelser

Andet (angiv venligst)

Tidsbegrænsede projektansættelser

7,37%

8,29%

9,22%

12,90%

24,42%

37,79%

Hvilke ansættelsesformer vil vokse markant i fremtiden?

Andet (angiv venligst)

Klassisk funktionsopdelt organisation

Matrix organisation

Projekt organisation

13,36%

16,59%

21,66%

48,39%

Hvordan tror du, at fremtidens virksomheder vil organisere sig?
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Highlights fra Rigét Advisory Board møder 

Ved Rigét Advisory Boards møder var der enighed om, at værdier, projekter og opgaver i fremtiden 

skaber organiseringen og ikke omvendt. 

Der opleves pt. en tendens til at lederne og virksomhederne er interesseret i en ”fladere” og mere agil 

organiseringsstruktur. Det er typisk mellemlederne, der som konsekvens af dette bliver færre af. Dvs. 

afstanden fra executive niveauet til det operationelle niveau bliver mindre. Det skaber en kortere 

beslutningsvej, men samtidig også en mere kompleks ledelsesopgave.   

Vi ser nu også en stigning i personer, som agerer i organisationen som ledere uden reelt personale 

ansvar. De er ofte specialister, som udfører vigtige opgaver på tværs af organisationen både vertikalt og 

horisontalt. De er ikke bundet af hverken hierarkiske eller siloopdelte beslutningsveje.  

  

Det forventes, at fremtiden vil betyde et miks af organisationsformer. Ordet ”hybrid” kom ofte op i disse 

snakke om fremtidens organisationsformer. Det betyder, at flere forskellige organisationsformer må 

forventes i fremtiden, og det bliver et miks af de forskellige nuværende kendte. Forskellige modeller 

blev bl.a. nævnt som fremtidige mulige organiseringsformer: 

• Projekt 

• Proces 

• Platforme 

• Fishbowl 

 

De klassiske hierarkiske magtstrukturer i organisationer forventes i stedet at blive afløst af vidensmagt 

på tværs af hybridens dynamiske organisering. 

 

Det nævntes også, at det ledelsesmæssige mind-set i fremtiden skal fokusere på opgaven og 

værdiskabelsen fremfor den operationelle organisering. Opgaverne skal nok blive løst. Så spørgsmålet 

er, om der overhovedet vil være en fast struktur i organiseringen i fremtidens virksomheder.  

 

Digitalisering påvirker også virksomhedernes organisering i fremtiden. Og der er enighed om, at IT-

afdelingen får en afgørende indflydelse, rolle og betydning i fremtidens organisering.  Det er et ”MUST”, 

at data og informationer kan flyde frit og betryggende mellem de kompetencer, som skal benytte dem.  

  

Ansættelsesformer 

 

Det forventes, at ansættelsesformerne ændrer sig i fremtiden. Korttidsansættelser, freelance, projekt- 

og ”daglejer”-modeller bliver almindelige. Ressource- og kompetencetilknytning via portaler og børser 

kommer. Korttidsansættelser med kontraktuelle aftaler vil være dominerende. Freelancemodeller vil 

være fortrukket. Det skaber stor fleksibilitet for både opgaveindehaver og opgaveløser. Der vil være 

portaler og børser, som automatisk matcher opgaveindehaver og opgaveløser digitalt. Vi kommer 

tættere på den tidligere benyttede ”daglejer”-model, fordi specialister bliver så eftertragtede. 

 

Drivkraften i fleksible modeller er højere kvalitet på kortere tid med flere motiverede og engagerede 

ressourcer indblandet. De flere ”løse” bindinger giver gensidig frihed og mulighed for at skifte imellem 

de opgaver, som pt. driver kompetence- og ressourceindehaveren. De fleksible ansættelsesmodeller 

kan dog i fremtiden give virksomhederne nye udfordringer med at fastholde viden langsigtet. 
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Hvordan vil fremtidens virksomheder organisere sig? 

 

 

(Video - Klik på billedet i elektronisk udgave af rapporten) 

 

Hvordan skal fremtidens virksomheder organisere sig? Og hvad betyder nye organisationsformer for 

fremtidens ledere? Claus Laigaard, CEO hos Laigaard & Partners, er medlem af Rigét Advisory Board, og 

han giver et godt bud i denne video fra et af Advisory Board møderne: 

• Fremtidens organisationer vil være meget differentieret fra virksomhed til virksomhed, og 

mange virksomheder leder derfor nu efter helt nye måder at organisere sig mere effektivt på 

end den traditionelle stabsorganisation. 

• Hierarkiet i organisationen vil i fremtiden flade ud. Medarbejderne får større indflydelse, så 

beslutningerne ikke længere udelukkende ligger hos lederne. 

• Mange nye typer af organisationer vil derfor opstå. 

  

https://www.linkedin.com/in/ACoAAABGrbkB36IMq5A0lQUSQc-jg-7Cy3n-esg/
https://www.youtube.com/watch?v=1XqHbQgsXA0
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Agilitet og innovation er fundamentet for fremtidens organisering 

 

 

(Video - Klik på billedet i elektronisk udgave af rapporten) 

 

Hvordan vil fremtidens virksomheder organisere sig? Vil fremtidens virksomheder have en klassisk 

funktionsopdelt organisation, matrixorganisation, projektorganisation, eller noget helt andet – Og er det 

overhovedet det, der er vigtigt? Line Lyst, Group Director & Head of Innovation hos Rambøll, er medlem 

af Rigét Advisory Board, og hun giver et godt bud i denne video fra et af Advisory Board møderne: 

• Der er ikke kun én organiseringsform, som alle virksomheder vil benytte i fremtiden. 

• Innovation vil sætte nye, store krav til den måde hvorpå virksomheden organiserer sig i 

fremtiden – særligt store, konservative virksomheder vil opleve, at deres klassiske 

organisationer vil blive udfordret af innovation og disruption. 

• Mange nye organisationsformer vil derfor opstå – men det vigtigste er i virkeligheden, at 

virksomhederne bliver gode til at håndtere innovation og husker at sætte fokus på at spotte ny 

udvikling og så give plads til den i organisationen. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2ym5Q6ojK3w&t=6s
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Fremtidens leder skal navigere i en hurtig og foranderlig verden 

Vi ser ind i en fremtid i en verden, hvor udviklingen flyver hurtigere imod os, end vi kan forudsige – selv 

om mange forsøger. Det går så stærkt, så de, som starter på en længerevarende uddannelse, ikke 

nødvendigvis har mulighed for at kende titlen på de jobs, de kommer ud til 3 – 5 år senere. I 2030 spås 

det, at titlen på mere end 60 % af de jobs, verden skal beskæftige sig med, er ukendte i dag.   

Fremtidens arbejdsmarked bliver præget af markant kortere ansættelsesforhold og fremtidsforskere 

forudsiger, at vi i 2030 vil opleve en gennemsnitsanciennitet i virksomhederne på max 24 måneder. 

Ligeledes vil fremtiden byde på mere projektarbejde og hermed flere projektansættelser, hvorfor vi vil 

opleve en øget efterspørgsel på selvstændige konsulenter og specialister, som vil ændre måden at lede 

på.  

Vi har konstateret, at fremtidens leder skal acceptere, at direktørtitler og seniority ikke nødvendigvis er 

lig viden i en verden stærkt præget af Google, og hvor løsninger fremkommet via crowd sourcing er en 

naturlig del af den digitale generations hverdag.  

 

Lederen skal acceptere, at det fremtidige mind-set hos mennesker indeholder ønsket om læring og 

konstant forandring, hvilket bevirker et øget fokus på projektarbejde og rotation i projekterne. Endvidere 

skal fremtidens leder have stærkt fokus på at få andre til at vokse og lykkes via coaching som i 

sportens verden, hvor mange coaches ikke nødvendigvis selv har eller har haft det samme talent.   

Dette ændrer ikke ved, at fremtidens leder fortsat skal kunne lede, styre, inspirere og udvikle sine 

medarbejdere og forsat skulle kunne sætte retning, mål og lægge planer – dog med et maksimum på 

12 - 18 måneder.  

Claus Laigaard – CEO. Laigaard & Partners 

 

Fremtidens leder skal kunne skabe følgeskab 
 

Den grundlæggende evne til at kunne skabe følgeskab bliver nu endnu vigtigere, når fremtidige trends i 

den måde vi vil samarbejde på tages i betragtning. Og særligt globalisering, digitalisering, hyppigere job 

skift i arbejdsstyrken, og ikke mindst at fremtidens medarbejdere i højere grad vil motiveres af et højere 

formål fremfor profit, vil stille endnu større krav til fremtidens leder. 

 

Thomas Kongstad Petersen, VP Global Clinical Operations, Leo Pharma A/S 
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Sammenfatninger af emnet: Organisering & Værdiskabelsesprocesser 

Der er stor enighed blandt både Rigét Netværks medlemmer og Rigét Advisory Board om, at fremtidens 

organiseringer og ansættelsesmodeller vil ændre sig. Der vil være en helt naturlig drift mod en meget 

større grad af fleksibilitet, agilitet og transparens.  

Organisationsmodeller vil vælges efter opgavernes karakter, og det vil typisk være myriader af 

forskellige konstruktioner. Man kan egentlig ikke tale om ansættelsesmodeller. For samarbejdsformen 

vil ikke være som en ansættelse men som en konstellation, hvor en specialist eller et team udfører 

nogle opgaver alt efter kompetence- og ressourcenødvendighed. Man vil være kontraktlig forbundet i et 

løsere og i et kortere tidsperspektiv. Man vil være partnere mere end arbejdsgiver og arbejdstager. 

Flygtighed i fokus: Den gode leder skal i fremtiden kunne håndtere specialistledelse og flygtighed i 

ansættelse og mindset. Bl.a. fordi både lederen og medarbejderne ofte har væsentlig kortere 

ansættelser i fremtiden. Det betyder også, at karrierestigen redefineres. Og at virksomhederne ser ind i 

en fremtid, hvor viden kan skabe værdi, men hvor det bliver svært at fastholde viden i virksomheden 

pga. de korte ansættelsesforhold.  
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Del 3: Strategi, virksomhedsledelse & forretningsledelse 
 

Introduktion til afsnittet 

Afsnittet omhandler overvejelser om de ydre rammer, som fremtidens leder skal agere i. Det er i 

tidligere afsnit konkluderet, at verden bliver mindre, organisationsmodeller og samarbejdsformer bliver 

mere dynamiske og agile og diversiteten øges. Hvilke konkrete konsekvenser det forventes at ville få, 

undersøger vi i dette afsnit. 

 

Fremtidens teknologi, digitalisering m.m. – Medlemsundersøgelsens svar 

 

 

Highlights fra Rigét Advisory Board møder 

 

Teknologi 

 

Udviklingen i de teknologiske muligheder er blevet enorme allerede, og Rigét Advisory Board forventer 

naturligvis, at den udvikling fortsætter med en hastighed, som blot bliver endnu større. Det betyder, at 

lederen i fremtiden skal være opmærksom på hele tiden at vurdere hvilke af disse teknologiske 

udviklinger, som er relevant for virksomheden. Der vil blive personer dedikeret til ”scout funktioner”, 

som løbende skal sikre, at virksomheden får viden om sidste nye teknologiske muligheder og 

innovationspotentialer. Lederen skal være i stand til at vurdere og prioritere disse muligheder og 

innovationspotentialer.  

 

Nu står vi i begyndelsen af en digitaliseringsrejse og udvikling, som kun vil blive endnu mere afgørende. 

Lederen skal være i stand til at udvælge og implementere relevante digitaliseringspotentialer i stort set 

alle aspekter i ledelse af en virksomhed. Både det hardcore R/D- agtige, men også flow og processer 

med markeder, kunder, leverandører og samfund skal mestres. 

     

 

 

  

I mindre grad

Delvis

I høj grad

2,30%

17,51%

80,18%

I hvor høj grad vil digitalisering, ny teknologi og disruption optage fremtidens 

leder?
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Innovation 

 

Innovation vil være noget, som ikke bare italesættes, men som er en grundlæggende filosofi og 

forudsætning for enhver virksomhed. Lederen skal kunne skabe de alliancer, fora og miljøer, som 

sørger for at virksomheden har en relevant mission og et formål.  

Disruption er en naturlig del i innovationsprocesserne. Virksomhedens forretningsmodel er konstant 

under ”disruption angreb” fra konkurrenter - også de konkurrenter som ikke er kendte for 

virksomheden endnu. Dette vil tvinge fremtidens virksomheder til hele tiden at fokusere på ny udvikling 

og forankre dette fokus i hele organisationen. 

 

 

Fremtidens leder skal kunne mestre innovation  

Innovation bliver en kernekompetence: I dag forbindes innovation i mange virksomheder med et projekt, 

en ”post-it” workshop eller i værste fald en idékasse i kantinen.  

Fremtidens leder forstår, at innovation handler om at forny virksomheden, identificere vækstpotentialer 

før de bliver åbenlyse og skabe strukturer, der gør virksomheden i stand til at innovere samtidig med 

dens nuværende forretning. Og hvad kræver det i praksis? 

Det lette: 

Det kræver at have fingeren på pulsen i start-up miljøet og kunne spotte nye muligheder i markedet. Både 

nye teknologier, nye forretningsmodeller og skift i værdikæden. Alt for mange virksomheder 

sammenligner stadig sig selv med deres traditionelle konkurrenter. Men det er ikke dem, der river tæppet 

væk. Det er de nye spillere på markedet. 

Det svære: 

Dernæst skal fremtidens leder kunne agere på de nye muligheder. Det vil sige sætte strategisk retning 

og etablere en innovationsportefølje både for kerneforretningen og fremtidig transformation. Det kræver 

også nye måder at gøre tingene på, som f.eks. at benytte samme iterative metoder og værktøjer som i 

start-up miljøet. 

Det virkelig svære: 

Endelig skal fremtidens leder forankre innovation helt ind i det dybeste af virksomheden. Det betyder nye 

KPIer, nye kompetencer og nye organisationsstrukturer. Ellers kommer innovationen ikke til at kunne ses 

på bundlinjen, og det er dét, det i sidste ende handler om.  

 

Værktøjer, modeller og simulering: 

Projekters leadtime bliver endnu kortere, værktøjer bliver mere agile. IT-understøttelse bliver udvidet fra 

at være et menneskeaktiveret værktøj til at være baseret på elektronisk historik og simuleringer, så 

værktøjerne selv træffer beslutningerne eller kommer med anbefalinger. Hvor det giver mening, vil 

robotter baseret på kunstig intelligens overtage konventionelle produktionsprocesser. IT med kunstig 

intelligens vil supplere udviklingsprocesser og mere komplekse systemer. Opgave/projektporteføljer har 

differentieret forløb med stor agilitet uanset indbyrdes afhængigheder. 

 

Line Lyst, Head of Innovation, Rambøll 
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Hvad er god ledelse i en fremtid præget af digitalisering? 

 

 
(Video - Klik på billedet i elektronisk udgave af rapporten) 

 

Hvad er god ledelse i en fremtid præget af digitalisering? Niels Ralund, Adm. Direktør for FDIH - 

Foreningen for Dansk Internethandel,  er medlem af Rigét Advisory Board, og han giver et godt bud i 

denne video fra et af Advisory Board møderne: 

 

• Håbet er, at ledelse i den digitale fremtid i højere grad vil handle om at lede mennesker og ikke 

blot virksomheder.  

• Og at fremtidens ledere midt i en digital tidsalder alligevel formår at skabe en arbejdskultur 

med fokus på mennesker og individer. Empati er derfor et vigtigt nøgleord for fremtidens leder.  

https://www.linkedin.com/in/ACoAABrYBSoBXloBOzJjU4GH3WkkWuwYHKbp9c4/
https://www.linkedin.com/company/58594/
https://www.linkedin.com/company/58594/
https://www.youtube.com/watch?v=M_WCB0tmGb0
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Markedsfokus og leverancefilosofien 

 

Afsætningssystemer kommer endnu mere i fokus. Kunden kommer endnu mere i centrum og så meget 

som muligt vil blive ”costumized”. Den optimale leverancestørrelse er i fremtiden 1 unikt styk uanset 

kompleksitet.  

 

Det organisatoriske beslutningssystem & det lokale ledelsesrum 

 

Det strategiske og det operationelle flyder sammen pga. kortere reaktionstider og større agilitet i 

organisationerne. Det strategiske perspektiv er dynamisk tidsbestemt i mange dimensioner – så glem 

alt om 5-års strategiplaner i fremtiden.  

At skabe succes og at have succes vil være helt anderledes end i dag. Succes taler i fremtiden ind til 

medarbejderne og det omgivende samfund på en helt anden måde, og skal kunne skabe individuel 

værdi. 

Magtbegrebet ændrer sig og dør. Beslutningerne træffes i stedet på rette sted af personer med klare 

mandater. Den eller de, som kan skabe resultater hurtigt sammen, vil få indflydelse i fremtiden. 

Digitalisering, automatisering & data fokus: Der vil være en udbredt IT-understøttelse af 

beslutningsprocesser baseret på simulering, data og historik. 

Det hierarkiske og silobaserede beslutnings- og styrringsystem vil i nogen grad bestå, men vil blive 

suppleret med anarkistiske, agile og impulsive alliance modeller, som opstår spontant, når der er 

behov. Autonomi vil virkelig udfordre fremtidens ledere. For autonomi vil være udbredt og sikre, at den 

bedste beslutning vinder. 
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Fokus på den strategiske ledelse vs. den personalemæssige ledelse i en foranderlig fremtid  

Fremtidens leder kommer til at operere i en tid, hvor forandringerne sker langt hurtigere end i dag. Blandt 

andet vil de store veletablerede virksomheder være under konstant pres fra f.eks. tech-startups, der vil 

kunne levere samme ydelser nemmere, mere effektivt og billigere. Desuden vil man på de interne linjer 

løbende arbejde med at erstatte alle typer medarbejdere – inklusiv de højtuddannede - med forskellige 

typer robotter (både fysiske og computere), og AI vil være en naturlig medspiller i hele organisationen. Og 

hvad betyder det så for lederen i fremtiden?  

Vi bliver nødt til at skelne mellem i hvert fald to former for ledelse: Den strategiske ledelse af 

virksomheden og den personalemæssige/procesmæssige ledelse. Den strategiske leder i fremtiden 

gætter jeg på har en bred strategisk, teknologisk og markedsmæssig interesse og viden – samt evne til 

hurtigt at omsætte eksterne forandringer til konkrete forretningsbaserede initiativer i virksomheden. Den 

strategiske leder kommer til at foretage hurtige, strategiske ændringer for organisationen ud fra nye 

teknologiske muligheder, ud fra det de selv oplever om markedet eller ud fra det input fra organisationen, 

som de strategiske ledere i fremtiden får mere fokus på at opsamle. Fremtidens strategiske leder 

kommer til at bruge tiden på virkelig strategi – modsat mange topledergrupper i dag - der bruger mest tid 

på taktiske og operationelle diskussioner. 

Personalelederen kommer i fremtiden til at skulle reagere hurtigt på ændringer. Nye teams skal sættes 

sammen og limes sammen, manglende kompetencer skal hyres i et hidtil uset tempo i en ægte global 

kontekst – men lederen som fagligt leksikon vil vi se mindre af. Og så kommer der fokus på processer 

frem for siloer, så personalelederen også får et procesansvar indbygget i rollen. Det tværgående ansvar 

skal sikre så let løbende processer som muligt.  

De personlige kompetencer, som personalelederen får brug for, bliver i stigende grad forståelsen af sig 

selv og egen personlighed, som er forudsætningen for at kunne sætte sig ind i andre. Netop evnen til at 

forstå individet, tror jeg der kommer større krav til for fremtidens personaleledere. Fremtidens 

medarbejdere vil forvente en leder, der effektivt evner at sætte sig ind i den enkeltes ønsker, behov, 

kompetencer personlighed, og som får processer og teams til at spille sammen. En del af disse 

kompetencer er ikke anderledes, end idealet er i dag – forskellen er blot, at personalelederen i fremtiden 

skal kunne agere på denne måde i en kompliceret, løbende foranderlig virkelighed og med medarbejdere 

med stigende kompetenceniveau, forventninger og krav. 

Kompetencebehovet for den strategiske leder og personalelederen vil være væsentligt forskelligt, og jeg 

forudser, at den klassiske karriere, hvor man starter som personaleleder for at blive strategisk leder, 

bliver erstattet af en hurtig specialisering af karrieren enten mod det strategiske lederskab eller det 

personalemæssige. En spændende og krævende fremtid. Vi ser allerede nu en tendens hen imod 

ovenstående hos en række virksomheder. God fornøjelse med lederkarrieren – det bliver kun mere 

interessant fremover.  

Lars Engelbrecht, CEO, Genux executive 
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Same but different!  

Ledelse handler om at flytte mennesker, teams og organisationer. Det kan både være at flytte mindset, 

fokus, prioriterede indsatser etc., men i bund og grund handler det om at flytte folk. Uanset om det er 

individer eller organisationer, så er grundforudsætningerne for at kunne motivere andre til at ville flytte 

sig, at der skabes mening, at der delegeres indflydelse (mandat og beslutningskraft) samt at 

kompetencerne (eller evnen til at tillære dem) er til stede. Sådan var det i går, og sådan er det også i 

morgen. 

Hvorfor stilles der så andre krav til fremtidens leder? 

Det er rammerne, vi skal flytte folk inden for og henimod, der ændres hastigere og hastigere. For blot at 

nævne nogle: større globalisering, eksploderende digitalisering, nye samfunds- og virksomhedsstrukturer 

samt ændrede krav og præferencer hos medarbejdere. Tiden du har til at ændre retning og flytte dine 

medarbejdere og virksomhed, er også et vigtigt element. Forandringer og dermed også muligheder 

ændres ikke bare hastigt, men de er konstant accelererende. Det stiller endnu større krav til diversitet i 

organisationer samt ledernes indsigt og udsyn, og hvis han/ hun vil lykkes, så kræver det evnen til at 

flytte medarbejdere, teams og organisationer endnu hurtigere i morgen end i går. 

Gode råd til mig selv som leder i morgen:  

- Brug din arv, men bryd dine mønstre!  

- Din vigtigste opgave er at motivere dine omgivelser!  

- Speed up! 

 

Michael Marinelli, Afdelingsdirektør, Nykredit A/S 

 

Sammenfatninger af emnet: Strategi, virksomhedsledelse & forretningsledelse 

Fremtiden byder på en ny type ”åben fejl kultur”, hvor netop tendensen ”early failure culture”, design 

sprints og agile sprints bliver en hel almindelig del af fremtidens væsentlig kortere produktudvikling. De 

nye generationer har en helt anden tilgang og uhøjtidelighed i forhold til at prøve nyt igen og igen og 

meget gerne hurtigt.  

 

Nye generationer: De nye generationer på arbejdsmarkedet er trætte af rundbordssnakke og for megen 

demokrati. De går til arbejdet med en større grad af autonomi og agilitet. Det bliver en udfordring på 

samme tid at skulle motivere både de ”gamle” generationer, som er ”profit maximizers” og motiveres af 

dette, OG de ”nye” generationer, som er ”purpose maximizers” og motiveres af dette. 

 

Lederen evner at forudsige det uforudsigelige:  

Fremtidens ledere forstår at turde at slippe kontrollen, således at innovation, udvikling og motivation 

kan opstå. Businesscasen bliver lidt mindre beregnende, og risikoen accepteres at være større. Et 

mangfoldigt udvalg af muligheder indenfor stort set alle aspekter skal kunne håndteres - sådan er det 

også i dag, men mulighederne bliver der flere af, og potentialerne bliver større. I beslutningsprocesser, 

hvor der er mennesker involveret, vil der være en stor diversitet i kompetencerne. Kulturforståelse og 

emotionel intelligens bliver derfor afgørende for lederen at kunne mestre.    
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Behov for formål: Vil teamet eller lederen sætte retningen i fremtiden? Dette debatterede Advisory 

Boardet også. Medarbejderne får i fremtiden behov for at lederen kan skabe den fælles oplevelse af, 

hvad man er sat i verden for. Der bliver et øget behov for at kunne skabe mening. Et Advisory Board 

medlem citerede bl.a.:” Organizations will be like movie productions in the future”. 

 

Kaos-ledelse i en digital tid: Mange medlemmer af Advisory Boardet talte om kaos-ledelse. I fremtiden 

bliver tiden til at nå at reagere på og håndtere udfordringer simpelthen kortere, og evnen til at håndtere 

og lede i kaos vil være afgørende for fremtidens ledere. Digitalisering, innovation og transformation 

kommer i fokus. Og lederen skal kunne se ud over egen virksomhed og branche for at kunne se ud i 

fremtiden og forudse innovation, disruption og nye truende startups på vej.   
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Del 4: Fremtidens leder & ledelse af mennesker  

 

Indledning til afsnittet 

I dette afsnit vil vi fokusere på, hvilke forventninger der er til fremtidens leders reelle ledelsesmæssige 

kompetencer og fremtidens leders succeskriterier. 

Hvilken profil har fremtidens leder – Medlemsundersøgelsens svar 

 

 

Hvilke egenskaber kendetegner fremtidens leder – Medlemsundersøgelsens svar 

 

Andet (angiv venligst)

Den hårdt arbejdende: Arbejder sig op gennem virksomheden

Salgschefen: Den som har overblikket over budgetter,…

Eksperten: Den som ved mest om virksomhedens/…

Specialisten: Indenfor én ledelsesform/ strategisk…

Den digitale ekspert: Arbejder med og leder igennem…

Innovatoren: Innoverer, udvikler og disrupter strategi/ produkt

Generalisten: Den som er en dygtig leder på tværs af fag og…

Motivatoren: Den som kan motivere hele…

2,33%

2,79%

3,26%

6,98%

8,37%

15,81%

35,81%

42,79%

65,58%

Hvem bliver udvalgt som ledere i fremtiden? 

(sæt max 2 krydser)

Hierakisk

Traditionel

Autoritær

Digital ekspert

Kommerciel

Planlæggende

Internationalt udsyn

Etisk

Inkluderende

Autentisk

Eksekverende

Innovativ

Uddelegerende

Engagerende

Ansvarlig

Omstillingsparat

Coachende

0%

0%

0,46%

1,38%

5,53%

6,91%

12,90%

14,29%

14,29%

15,21%

16,13%

21,66%

33,64%

38,25%

39,63%

43,32%

47,47%

Hvilke egenskaber vil være vigtigst at have for fremtidens leder? 

(sæt max 3 krydser)
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Highlights fra Rigét Advisory Board møder 

Det strategiske og det operationelle flyder sammen pga. kortere reaktionstider og større agilitet i 

organisationerne. Der er fokus på, at lederen skal kunne gå fra strategi til implementering straks. 

Hurtige og kvalificerede beslutninger skal kunne tages på meget kort tid, og det er afgørende, at 

beslutningsgrundlaget er baseret på så meget korrekt data som muligt. 

 

Kommunikationsevner bliver afgørende for fremtidens leder. Indholdsmæssigt skal lederen kunne 

ramme og motivere en diversitetssammensat målgruppe - og stadig levere præcis kommunikation. Den 

dygtige leder formår gennem storytelling at skabe samhørighed mellem strategier, virksomhedsværdier 

og medarbejdernes individuelle, personlige værdier. Der vil være et væld af kommunikationskanaler, 

som skal håndteres. 

 

Fremtidens succesfulde leder tager udgangspunkt i ydmyghed, empati, nærvær og ligeværdighed. 

Teamet er i større fokus end lederen. Der er en stor diversitet, der skal forenes og bringes sammen i 

teams, som lederen skal kunne facilitere imod fælles mål og resultater. Fremtidens leder skaber derfor 

følgeskab og retning. Lederen tryllebinder fremfor at binde. 

 

Resultater skabes af den leder, som kan tiltrække teams med viden og kompetencer, skabe resultater 

gennem meningsfuldhed, samhørighed og empati. Det er opgaverne, teamet, værdierne og den højere 

mening med arbejdet, som tiltrækker medarbejderne, eller ”partnerne”, som de i fremtiden i stedet må 

betragtes som. Fastholdelse sker derfor i fremtiden gennem lederens empatiske evner til at matche 

opgaver, team, værdier og individuelle drømme. 

 

Der tales desuden om ægte global ledelse på excellence niveau. Det betyder, at lederen mestrer en 

kulturforståelse og persondiversitet. Altså en høj grad af global dannelse og kulturintelligens. 

 

Fremtidens leder skal kunne lede både ”purpose-maximisers” og ”profit-maximisers”  

Som det gælder for nutidens leder, skal fremtidens leder kunne motivere sine omgivelser og levere 

resultater, men formentligt i en endnu mere kompleks og uforudsigelig verden end i dag. Det at kunne 

håndtere det uforudsete og samtidig trives med en meget høj grad af kompleksitet, vil være afgørende 

for succes. Ligeledes vil fremtidens succesfulde leder finde løsninger til at navigere i en meget forbundet 

verden, hvor partnerskaber, samarbejder og distanceledelse i endnu højere grad end i dag foregår på 

tværs af kontinenter.  

Fremtidens leder omfavner diversiteten. Diversitet i forhold til kultur. Diversitet i forhold til 

sammensætning af de rigtige kompetencer. Jeg tror, at fremtidens succesfulde teams er dem, som består 

af forskelligartede profiler og forskelligartede uddannelsesmæssige baggrunde, som gør dem i stand til 

at udfordre det eksisterende og finde nye løsninger indenfor de traditionelle spor. Eksempelvis er der en 

stigende tendens til at ansætte ”skæve” og diverse kompetencer indenfor de innovative og kreative 

miljøer – denne tendens tror jeg, vil brede sig til andre dele af virksomhedernes forsyningskæder. Endelig 

også diversitet i forhold til at håndtere de nyere generationer, såsom generation Y og Z. Det er andre 

virkemidler og motivatorer, som sikrer følgeskab og motiverer disse generationer i forhold til de tidligere, 

ældre generationer. Fremtidens leder skal kunne rumme såvel generationen af ”purpose-maximisers” 

såvel som generationen af ”profit-maximisers”. 

Fremtidens leder skal kunne adressere og finde løsninger til industri 4.0 temaet. Altså komme med en 

retning og strategi for, hvordan man lykkes med at implementere automatisering, digitalisering samt 

øvrige industri 4.0 løsninger i sin organisation. Med andre ord vil den succesfulde fremtidige leder være 

den, som finder løsninger til at transformere sin organisation, så den er gearet til en industri 4.0 verden, 

og dermed fortsat fremstår konkurrencedygtig. 
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Christian Frimundt, Director, QC Biopharm, Novo Nordisk A/S 

 

Diversitet i ledelsen er vejen frem og bedst for bundlinjen 

Inkluderende ledelse og diversitet er et af fremtidens vigtigste konkurrenceparametre. Talentfulde og 

engagerede mennesker er kernen i alle succesfulde organisationer, og specielt morgendagens ledere 

skal fokusere på at fremme forskellige tankegange, sammensætte mangfoldige teams og opbygge en 

inklusiv kultur for at øge innovationen og finde helt nye løsninger.  

Verdens førende virksomheder forstår samtidig alle disse og har gjort det til en topprioritet at tiltrække 

de allerdygtigste medarbejdere fra hele talentpoolen. Derfor arbejder de målrettet på også at tiltrække, 

udvikle, fastholde og forfremme de kvindelige talenter, for dermed at styrke hele den samlede talent 

pipeline. Det er selvfølgelig det rigtige at gøre, men også det smarte at gøre, da det er blevet bevist af 

blandt andre McKinsey & Company, at bundlinjen kan forbedres med helt op til 27%, hvis man har 

diversitet i topledelsen. 

I en stadig mere kompleks verden sker ændringerne samtidig med en accelererende hastighed. 

Fremtidens ledere skal derfor kunne tænke ud over de traditionelle forretningsmetoder. De 

organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer, som skal til for at kunne stå i spidsen for de 

nødvendige multidimensionale forandringer, bør derfor ikke kun dreje sig om, hvordan man transformerer 

eller opkvalificerer sin organisation. Man bør samtidig fokusere på adfærdsændringer i fællesskabet samt 

i de individuelle teams, således alle bliver åbne og modige nok til at absorbere det hurtige tempo, leve 

med det uvante, og sætte de rette kompetencer i spil når det kræves, for ikke blot at gøre som man plejer. 

Samtidig kræver langsigtet succes et fokus på bæredygtighed. Moderne organisationer skal anerkende 

den rolle, som de har inden for et større økosystem og handle på en ansvarlig måde ved f.eks. at arbejde 

med FN’s mål for bæredygtig udvikling, hvor SDG5 jo er verdensmålet for Gender Equality. Her er det 

afgørende, at lederne i morgen fostrer innovativ tænkning, udviser en høj tilpasningsevne og får alle 

talenter på banen. 

Tine Arentsen Willumsen, CEO, Beyond & Behind  

 

 

 

 

 

Hvilken type leder vil i fremtiden være særligt eftertragtet? 

 

 

(Video - Klik på billedet i elektronisk udgave af rapporten) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qqc4W76_oHc
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Hvilken type leder vil i fremtiden være særligt eftertragtet? Og hvilke egenskaber er de vigtigste hos 

fremtidens leder? Steen Lindby, Vice President, Group R/D hos Rockwool International, er medlem af 

Rigét Advisory Board, og han giver sit bud på fremtidens leder i denne video fra et af Advisory Board 

møderne: 

• Fremtidens leder er den leder, som kan tiltrække de dygtigste medarbejdere. De dygtigste 

medarbejdere vil søge de ledere, som formår at skabe et miljø, hvor medarbejderne får succes. 

• Fremtidens leder skal derfor være så empatisk, at han/hun kan formå at undersøge, hvad der 

er vigtigt for den enkelte medarbejder. 

• Lederen skal kunne håndtere fremtidens kortere ansættelser og den udfordring med 

fastholdelse af viden i virksomheden, som det fører med sig. Og samtidig må fremtidens leder 

kunne se netop denne udfordring som en stor positiv styrke. 

• Digitale platforme vil i fremtiden kunne samle og skabe fællesskaber blandt de mange 

individualister og hjælpe til at fastholde viden i virksomheden. 
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Fremtidens leder har dannelse og karakter 

Den dygtige leder i fremtiden vil skulle have en lang række af de samme kompetencer, som gode ledere 

altid har skullet have. Dog er der to områder, hvor man som leder i fremtiden med fordel kan skærpe sine 

kompetencer.  

For det første kan man som leder udvikle sin dannelse. Man kan f.eks. lægge ledelsesbøgerne på hylden 

i sommerferien og i stedet læse verdenshistorie og både ny og ældre verdenslitteratur. Så vil man blive 

mindet om, at frygten for om man kan navigere i hastigt voksende teknologier ikke er ny, men også 

dominerede, da den industrielle revolution buldrede frem på Charles Dickens” tid. Man vil blive draget 

ind i andre kulturer og indse, at der altid er en anden måde at anskue verden på, når den beskrives 

gennem russiske, indiske eller nigerianske øjne. Et lands litteratur kan være nøglen til dets folkesjæl. Det 

er gavnligt at huske, når man skal lede mennesker fra andre kulturer på distance. 

For det andet kan man som leder bestandigt arbejde med at styrke sin karakter, når man kommunikerer. 

Hvordan fremstår jeg troværdigt i andres øjne, når jeg taler som leder? Begrebet ethos er centralt i 

retorikken og koncentrerer sig om tre karaktertræk defineret af Aristoteles, der levede fra 384-322 f.Kr. 

Det første er phronesis og handler om at fremstå vidende og indsigtsfuld i forhold til det man taler om. 

Det andet er arete og handler om at fremstå sympatisk med en god moral og om at skabe et 

værdifællesskab med dem, man taler til. Endelig er der det tredje karaktertræk, der hedder eunoia og 

handler om at udvise velvilje og imødekommenhed over for sine tilhørere.  

Med fokus på disse to områder, dannelse og karakter, står fremtidens leder på et stærkt, klassisk 

fundament i forhold til at forstå, kommunikere og skabe følgeskab i en kompleks og fragmenteret tid. 

Samtidig vil de kunne hjælpe ham eller hende til at opnå den så eftertragtede autenticitet i lederrollen.  

Karen Skanning, konsulent. Cphbusiness 

 

Fremtidens ledelse bliver mere nuanceret 

Begrebet ”fremtidens leder” indeholder basalt to størrelser: ” Fremtiden” og ”Ledelse”, hvor begge 

defineres ud fra, hvordan vi som mennesker hver især oplever disse. Nogle opfatter helt sikkert, at 

fremtidens leder allerede er tilstede, mens andre vil se frem til dette med enten positive forventninger 

eller bange anelser. 

Det helt basale formål med ledelse er at sikre, at de mennesker som udgør den organisatoriske enhed, 

arbejder sammen om at skabe værdi for den organisatoriske enhed og dens kunder, eller stakeholders 

– i nuet og i fremtiden. 

I kraft af den rivende udvikling som samfundet er midt i lige nu, med større og større kulturel diversitet 

samt mere og mere ny teknologi, vil begrebet ledelse også blive langt mere nuanceret i fremtiden. 

Jeg tror, at de ledere som i fremtiden er succesrige som ledere, vil være dem som kan tiltrække de 

dygtigste mennesker og motivere disse til at yde deres bedste i den kortere og kortere tid som de findes 

i organisationen i fremtiden. Ikke kun dette er nødvendigt, men også det at sikre vidensdelingen mellem 

disse dygtige medarbejdere, således organisationen konstant bliver klogere og dygtigere til trods for en 

stor gennemstrømning af kompetente mennesker. 

Steen Lindby, VP R/D, Rockwool International A/S 
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Tre ting fremtidens ledere skal kunne 

Fremtidens ledere skal kunne lytte, skabe overblik, opbakning og være beredte på det ukendte. For god 

ledelse handler bl.a. om kunne træffe beslutninger i det usikre nu og så GØRE dem til de rigtige i 

fremtiden.  

 

Et gammelt ordsprog siger, at det kan være svært at spå – især om fremtiden. Men det er en myte, vi 

godt kan lægge på hylden. Der er nemlig rigtig meget, vi kan vide om fremtiden med ret stor sikkerhed. 

Vi befinder os lige nu i en bevægelse “fra mere til bedre”, der vil medføre et opgør med det ensidige fokus 

på vækst, drift og besparelser. I stedet skal vi lave “noget bedre til flere mennesker med de rette 

ressourcer”. Den bevægelse skal ledere være på forkant med, og det kommer de ikke uden at give slip 

på det gamle. For lige nu har vi alt, vi skal bruge for at skabe den succes vi drømmer om. Så hvad er det, 

du som leder drømmer om? Hvad er din vision?  

 

Vær ikke bange for det ukendte: 

I lyset af udviklingen er der tre ting, der kommer til at kendetegne fremtidens leder: 

 

- Han/hun skal kunne lytte 

- Han/hun skal kunne skabe overblik og opbakning til visionerne 

- Han/hun skal kunne forudse fremtiden 

 

I forhold til at lytte handler det om som leder, at turde indrømme at man heller ikke forstår en bjælde af 

hvad der foregår, og at man derfor skal lytte til både sine medarbejdere og omverdenen. Og turde opsøge 

irritation og budskaber man ikke vil have. Tiden, hvor du som leder skulle vide alting og være et uopnåeligt 

”über mensch”, er slut. Vi har ikke brug for “leder light”, der læner sig op ad rapporter, jurister og fortidens 

beslutninger. Vi har brug for ledere, der læner sig ind i fremtiden og siger: “Kom lad os løse de her 

spændende problemstillinger sammen, og skid hul i at vi ikke har mandat til det”.  

 

Som leder skal du paradoksalt nok være det rolige punkt i orkanens øje. Medarbejderne skal kunne kigge 

på dig og få fornemmelsen af, at du passer på dem, at du er til at stole på og du er et godt menneske, 

som inspirerer og motiverer os, til at være det bedste vi kan.   

 

Endelig skal du være i stand til at fornemme, hvad fremtiden bringer, så du i god tid kan fortælle dine 

medarbejdere, hvis der er noget, de skal stoppe med, eller noget de skal begynde på. Jo mere træg din 

organisation er, jo længere skal du selvsagt kunne kigge frem. Og så skal du kunne tage ansvaret for at 

lave den store lækre vision for, hvorfor vi overhovedet er mødt op på arbejdet.  

 

Gå efter de magiske øjeblikke: 

Man skal som leder holde op med at tro, at man kan balancere tingene. Man skal i stedet gå efter det 

ekstraordinære. Efter de magiske øjeblikke.  

 

Ledelse handler i bund og grund om at finde frem til det, der engagerer mennesker. Du skal finde frem 

til det sted, hvor medarbejderne får lov til at have magiske øjeblikke hver eneste dag. Der hvor 

medarbejderne tænker, ”det er derfor, jeg går på arbejde”. Som leder skal man skabe de store visioner, 

der giver plads til magi - og så stille sig på kanten og lade medarbejderne tage æren.  

 

Anne Skare Nielsen, Chief futurist, Future Navigator 

 

 

Sammenfatninger af emnet: Fremtidens leder & ledelse af mennesker 

De nuværende ledelsesdyder bliver ved med at bestå og måske ovenikøbet forstærket. Respekten for 

andre mennesker, empatien, den gensidige loyalitet, alt hvad der kendetegner god ledelse i dag, vil 

fortsat være et succeskriterie og en forudsætning. 
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Ledelsesmagt i den forstand som den kan bestå i dag, bliver afløst af en form for videns magt. Den 

leder, person eller funktion som kan skabe høje vidensniveauer, fastholde dem og rette dem mod 

opgaver, som skaber værdi i et kontinuerlig, fortløbende og konstant øget flow, vil have magt. Ordet 

magt vil blive benyttet i tilknytning til processer, som har til formål at skabe værdier. 

Lederen skal være exceptionel til at sætte holdet, sætte retning og skabe værdi med en kort horisont. 

Lederen vil ikke have de samme ressourcer og kompetencer til rådighed særlig længe. Lederen skal 

håndtere kompetence, ressource og kultur diversitet som et flow ind og ud af ”projekterne”. Lederen 

skal skabe attraktive miljøer og fora, som tiltrækker de kompetencer, der er nødvendige på et givet 

tidspunkt. 

Lederen taler ikke kun om drømme, værdier og meningsfuldhed. Lederen agerer og reagerer aktivt i sit 

lederskab med resultater skabt sammen med teams, funderet i teamets og dets individers drømme.   

Lederen er ikke dominerende, men inspirerende. Lederskabet er kendetegnet ved en stor interessere i 

at forstå, hvordan det enkelte menneske trives bedst. På et måske irrationelt niveau hvor man kan tale 

om, at lederen kan ”mærke”, hvad der er vigtigt for en anden person at få udløst og opnået. 

Lederen kan transformere mennesker fra deres historisk betinget mentale niveau til niveauer, som er 

baseret på fremtid, nysgerrighed og interessen i at lære. 

Manipulation er NO GO, det kommer fra en tid, hvor medarbejdere skulle tvinges til at arbejde. 

Fremtidens leder er autentisk, transparent og ærlig. Lederen er på en ny måde ydmyg og udtrykker 

taknemmelighed for, at medarbejderne bruger deres liv på at arbejde. Medarbejderen føler sig set, hørt 

og prioritereret. 

Som en afsluttende bemærkning i dette afsnit: Fremtidens leder er valgt af medarbejderne - 

medarbejderen vælger selv sin chef i fremtiden. 
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Bilag 
 

A. Spørgeskemabesvarelser fra medlemsanalysen 
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Hvis ja, hvilken:  

• Almen lederuddannelse 

• Strategi, psykologi/coaching, forståelse for differentiering 

• Evne til at lede fremtidens medarbejdere 

• Behov ift. hvad fremtidens leder skal kunne 

• Nye tendenser og trends 

• Tilpasset efter de behov der måtte opstå 

• Omverdens krav om MBA - ikke mit! 

• Uddannelse indenfor ledelse 

• Afhænger af situation og aktuel uddannelsesbaggrund. Kunne være: Motivation, forandring, personlig udvikling. 

(Psykologi) 

• Ledernes leder uddannelse 

• Akademisk udd, diplom udd. 

• Lederuddannelse - hvis jeg skal være leder 

• Ikke uddannelse - mere viden/seminar/workshops/kurser/netværksviden 

• Ledelsesværdier – hvad forventer medarbejderne. Øge fokus på bløde værdier – udviklingsmuligheder 

• Mere personlighed 

• På IT - niveau 
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• Lederkursus 

• Lederuddannelse 

• Kandidat 

• Da jeg ikke har været leder, vil jeg have behov for en del uddannelser 

• Kommer an på jobbet 

• Viden om ledelse 

• Ledelse 

• Lede medarbejdere 

• Sidste nye trends for at være up to date 

• Ledelse er et specialiseret håndværk med metoder og teori. Det er/bliver ikke for amatører 

• Hvordan man leder og motiverer 

• En ordinær lederuddannelse fx en HD 

• Generation x,y,z. agil ledelse og globaliseret ledelse 

• Artificial intelligence - generel lederuddannelse 

• Lederuddannelse - altså forståelse for hvordan man leder mennesker 

• Digitalisering og coaching skills 

• Viden om fremtidens medarbejdere 

• Menneske-kendskab 

• Man bør konstant udvikle sig. der er ikke fordi jeg mangler en specifik kompetence 

• Generation xy / ledelse 

• Psykologi - leder orienteret 

• Personale rettet 

• Det er vigtigt at have lidt teori med i hverdagen 

• Digitalisering og globalisering 

• Psykologiske adfærdskurser, flere deciderede lederkurser 

• Digital forståelse; menneske forståelse 

• Motivation og coaching 

• Bedre til at forholde mig til fremtidens medarbejdere 

• Kommunikation 

• Digitalisering 

• Ledelse 

• At forstå de nye generationer 

• Følge med, få inspiration 

• Digitalisering 

• Digitalisering og globalisering 
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• Noget der hjælper til at identificerer personlige lederegenskaber, og deres fordele og ulemper (landkort over 

lederprofil)  

• Remote, håndtering af din nye generation af medarbejdere 

• Forandringsledelse, forståelse af dynamikker i grupper af mennesker i forskellige situationer, hvordan skaber 

man en organisation der lærer af sine fejl 

• Økonomi håndtering, teknologisk udvikling og standarder i branchen,  

• Har svært ved at sætte præcis ord på hvad, da forandringer sker hurtigt og det muligvis også vil afhænge af den 

ledelsesmæssige kontekst 

• Nye modeller og måder at håndtere de nutidige udfordringer, som automatisk kommer med udviklingen og 

uddannelsen af de enkelte medarbejdere - miljø, ny normer og uddannelser 

• Kan ikke præcis sige hvad, men man skal hele tiden udfordre sig selv for at udvikle sig og være på forkant med 

trends etc. 

• Mere ledelse af teams i en agil verden 

• Struktureret balanceret rapportering (som nemt bliver bullshit bingo) 

• Evt. MBA 

• Kurser for at følge med 

• Psykologi 

• Akademi HR 

• "Menneske kendskab" / psykologi 

• For at følge med i nye ledelses-trends og -metodikker  

• Løbende lederuddannelse 

• Der skal sættes mere fokus på det menneskelige/psykologiske i ledelse, så den fremtidige leder formår at 

samle et team bedre end den nuværende generation 

• Vil stadig mene at en form for lederuddannelse er en god ide 

• Ledelse af nye generationer 

• Jeg er i øjeblikket ved at lave en udviklingsplan sammen med min leder med henblik på at blive leder. 

Umiddelbart tænker jeg at noget intern lederuddannelse og coaching vil være gavnligt for mig.  

• Uddannelse i menneskelige relationer mere end faglig uddannelse 

• Ledelsesværktøjer, da jeg ikke er leder i dag 

• Det er vigtigt at følge med i hvad de yngre medarbejdere forventer ledelsesmæssigt, der er helt klart forskel på 

hvordan man skal lede de forskellige generationer, for at være en god leder 

• Generel lederuddannelse 

• Forståelse for personlig ledelse og værktøjer dertil 

• Systemkendskab plus forretningsorienteret uddannelse/supplement (HD og lign.) 

• Inden for den branche jeg arbejder i, er der behov for at kunne lede mennesker med forskellig baggrund og 

forskellige kompetencer. De yngre medarbejdere stiller større krav og mere fleksibilitet af fra deres arbejdsplads. 

Det er nødvendigt at kunne lede i forhold til disse forskelligheder 

• Ledelsesuddannelse 

• Man skal holde sig ajour & forstå automatisering/digitalisering og den indflydelse det har på fremtiden 

• Man er ofte leder over en lang årrække. Det er vigtigt at "følge med", det kræver uddannelse. 
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• Er egentlig usikker på det - men er sikker på at man kræver nye evner, med nye generationer, der måske ikke er 

så bundne til samme virksomhed 

• Lederuddannelse med fokus på kommunikation 
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Andet (angiv venligst): 

• Lidt af det hele 

• Lean/agile framework 

• Matrix organisation og Projekt organisation 

• Insourcing af ressourcer 

• Et mix 

• Teal - hybrid - agil 

• Klassisk og projekt 

• Blanding af matrix og agilt 

• Afhænger af virksomhedstypen. 

• En blanding - der er ikke noget perfekt organisationsdesign 

• For larger organisations: Matrix + "Dual Operating System (Kotter) - coexistence between traditional hierachical 

/(project-matrix) org and an Agile Operating org    

• Projekt- eller Netværks-organisation 

• Det er selvfølgelig afhængigt af branchen, men i større koncerner forestiller jeg mig, der vil være langt flere 

opgaver der vil være styret/ledet af projektorganisationen. Også fordi jeg forestiller mig at langt flere 

medarbejdere i fremtiden vil være hyret ind til specifikke opgaver. Den næste generation vil have mere 

fleksibilitet, vil selv bestemme hvor meget de vil arbejde og hvilke opgaver de vil arbejde med. 

• Det afhænger af virksomhedstype / produkt  
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Andet (angiv venligst):  

 

• Tidsbegrænsede projektansættelser, eksterne konsulenter og fastansættelser 

• Eksterne konsulenter og partnerskaber 

• Tidsbegrænsede projektansættelse, partnerskaber og eksterne konsulenter 

• Tidsbegrænsede projektansættelser, eksterne konsulenter og freelancere 

• Partnerskaber og fastansættelser 

• Fastansættelser og eksterne konsulenter 

• Tidsbegrænsede projektansættelser, eksterne konsulenter og freelancere 

• Tidsbegrænsede projektansættelser og eksterne konsulenter 

• Tidsbegrænsede projektansættelser, partnerskaber og freelancere 

• Tidsbegrænsede projektansættelser og Freelancere 

• Tidsbegrænsede projektansættelser og eksterne konsulenter 

• Tidsbegrænsede projektansættelser og eksterne konsulenter 

• Tidsbegrænsede projektansættelser og eksterne konsulenter 

• Tidsbegrænsede projektansættelser og eksterne konsulenter 

• Tidsbegrænsede projektansættelser og fastansættelser 

• Tidsbegrænsede projektansættelser og freelancere 

• Tidsbegrænsede projektansættelser og eksterne konsulenter 

• Tidsbegrænsede projektansættelser og fastansættelser 

• Tidsbegrænsede projektansættelser og fastansættelser 

• Freelancere og partnerskaber 

• Tidsbegrænsede, freelancere og partnerskaber 

• Tidsbegrænsede og partnerskaber 

• Tidsbegrænsede projektansættelser, eksterne konsulenter, partnerskaber og  freelancere 

• Freelancere og partnerskaber 

• Tidsbegrænsede projektansættelser og freelancere 

• Tidsbegrænsede projektansættelser og freelancere 

• Tidsbegrænsede projektansættelser og fastansættelser 

• Tidsbegrænsede projektansættelser, eksterne konsulenter og partnerskaber 

• Tidsbegrænsede projektansættelser og eksterne konsulenter 

• Fastansættelser og tidsbegrænsede projektansættelser 

• Tidsbegrænsede projektansættelser, partnerskaber og eksterne konsulenter 

• Tidsbegrænsede projektansættelser, eksterne konsulenter, partnerskaber og freelancere 

• Fastansættelser og eksterne konsulenter 

• Tidsbegrænsede projektansættelser og freelancere 
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• Tidsbegrænsede projektansættelser, eksterne konsulenter og freelancere 

• Tidsbegrænsede projektansættelser, eksterne konsulenter, freelancere og partnerskaber 

• Hverken eller. Jeg tror fokus vil være på at udnytte kompetencer og ressourcer bedst muligt, gennem rotation i 

hverdagen, og en ny "dimension" af matrix organisationen.  

• Tidsbegrænsede projektansættelser og eksterne konsulenter 

• Tidsbegrænsede projektansættelser og eksterne konsulenter 

• Tidsbegrænsede projektansættelser og freelancere 

• Tidsbegrænsede projektansættelser og eksterne konsulenter 

• Tidsbegrænsede og partnerskaber 

• Fastansættelser og tidsbegrænsede projektansættelser 

• Eksterne konsulenter og freelancere 

• Tidsbegrænsede projektansættelser og freelancere 

• Tidsbegrænsede projektansættelser og freelancere 

• Tidsbegrænsede projektansættelser, eksterne konsulenter og freelancere 

• Tidsbegrænsede projektansættelser og eksterne konsulenter 

• Tidsbegrænsede projektansættelser og eksterne konsulenter 

• Kortere ansættelsesperioder 
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Andet, angiv venligst:  

• Rygklapperen (?) 

• Motivation med markeds indsigt 

• Det kommer an på hvilket niveau, øverste ledere vælges formentlig: Innovatoren, længere nede vælges: 

Motivatoren eller den digitale ekspert  

• - men det er nok meget branchebestemt...... 
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• Den som formidler medarbejdernes ekspertise bedst opad og omvendt bedst motiverer dem til at yde deres 

bedste  

• Motiverende, engageret og organiserende 

• Skal være lyttende og lade medarbejdere komme med beslutningsforslag 

• Motiverende, fighter, forandringsparat, humor, målfast og positiv 

• En som udvikler både virksomhed men også har empati og udvikler sine medarbejdere 

• Kvinder og mænd der bevidst arbejder med de bløde ledelsesparametre 

• Hende der forstår at samle og motivere 

• unge ledere - højt uddannede 

• "Different fixe"  

• En person der kan overskue komplekse forhold der konstant forandrer sig. 

• Generalisten. En der forstår at motivere 

• Den fremad seende 

• En der brænder for det han/hun laver. 

• Ung, innovativ og digital 

• De der kan agere agilt i gamle virksomheder eller med erfaring fra start-ups 

• Innovativ, omstillingsparat og empatisk 

• Den der kan motivere nedad og tillade ledelse opad 

• Projektleder 

• En der kan motivere og blive virksomhedens vækst 

• Leder med medfødte lederkompetencer + interne ledere 

• En med karisma 

• En dygtig coach med overblik 

• Dynamisk, motiverende og coachende 

• Innovative 

• Fremtidens keder skal kunne lede på tværs af fås - uddelegere ansvar - ikke kun kommercielle hensyn 

• Motiverende, empatisk, coachende - det er der behov for i er omskifteligt og meget fast-moving miljø  

• Analytisk motivator 

• God menneskekender der kan få flokken af medarbejdere til at "følge i samme retning" en retning som udstikker 

af lederen 

• Den motiverende generalist 

• Omstillingsparat 
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• En dygtig coach med overblik 

• Fremtidens leder tager et ansvar i menneskers liv ved at skabe mening og gode arbejdsforhold. Sørger for at 

projekter skaber reel værdi. Sørger for at undgå længerevarende stres påvirkninger hos personalet eller andre 

sundhedsskadelige påvirkninger. Sørger for at have et langsigtet syn og øje for at være konkurrence dygtig på 

langt sigt.   

• Fremtiden leder SKAL kunne håndtere flere forskellige generationer, med de særlige behov de hver især har. 

Hertil kommer at curling generationen er på vej in på arbejdsmarkedet og har helt særlige forventninger til hvad 

et arbejde er og hvad en leders rolle er. 

• En visionær, engagerende og etisk ansvarlig person  

• En menneskekender, der kan "udnytte" sine medarbejdere bedst muligt, i et coachende og agilt miljø. 

• Som en dygtig kaptajn på et skib i stormvejr. Lederen er dygtig til at skabe mening, dag for dag, for teamet, 

selvom rejsen er udfordrende, omskiftelige og måske efter kortsigtede mål.  

• Den menneskelige leder 

• God til håndtering af mennesker i teams. God til motivation 

• Den som kan motivere disruptede eksperter (suk) 

• Initiativrig, nytænkende og motiverende 

• Innovatoren  

• Motiverende 

• En leder der kan motivere sine medarbejdere 

• Generation 

• Dygtig og ambitiøs. god til at motivere  

• Asger Aamund 

• Den unge projektorienterede type 

• yngre mennesker der ser medarbejderne som den største resurse  

• Den som kender sine folk bedst og kan opnå resultater. (Hvor de er i virksomheden) 

• Adfærd/karakteristika: Leadership (mere end management), Empowerment, Role Model, Coaching, Authentic 

(say what you do and do what you say)    

• Overskue kompleksiteten 

• En ung, alsidig akademiker med international erfaring. Har i en alder af 32 allerede haft 3-4 spændende 

stillinger. Taler flere sprog. Kommercielt fokus.  

• En karismatisk og nysgerrig person der er god til at balancere mellem resultater og følelser 

• Idé lederen, den visionære engagerende 

• Jeg tror, at det kan være svært at forudsige fremtiden og at de formodninger og antagelser, som ligger i 

undersøgelsen, måske er for begrænsende i forhold til den fremtidige virkelighed. langt større individualisering 

og svært at kategorisere, da øget fleksibilitet på alle måder må forventes. 

• Jeg håber det bliver en leder der forstår at motivere og inkludere sine medarbejdere 

• De der har fremtiden på agendaen og som knokler igennem, men da personalet er en af di vigtigst 'råvarer' skal 

der også være fokus på trivsel og medarbejder udvikling.  

• Sympatisk, motiverende, inddragende, målrettet, fleksibel 

• Veluddannet, smart, forstår hvordan man gør virksomheden agil 

• En leder der ser de udfordringer der kommer, der agerer agilt, er dygtig til at skabe teams og sikre performance! 
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• En person med interesse for mennesker, fagligt kompetent og anerkendt og etisk kommunikerende 
 



 

 

 

VIL DU VIDE MERE OM LEDELSESNETVÆRK?  

Så kontakt os for en uforpligtende snak eller besøg os på www.rigetnet.dk 

 

                               

Peter Balstrup Heidi Nyby                      Marianne Ehlers                  René Krieger Christensen  

26 11 17 11 22 96 39 63                       27 39 01 09                        51 22 43 54 

Mail: pb@rigetnet.dk Mail: hn@rigetnet.dk          Mail: me@rigetnet.dk          Mail: rc@rigetnet.dk  
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